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EstacionamEnto rotativo

Vaga Inteligente ainda permite que o motorista compre créditos pela internet

Zona aZul pode ser
paga pelo celular

A partir de segunda-feira, Mogi das Cruzes 
contará com uma nova opção de pagamento 
da Zona Azul. A Vaga Inteligente possibilita-

rá ao usuário adquirir créditos para utilizar 
as vagas de estacionamento pela internet. O 
sistema entrará em funcionamento nos ar-

redores da praça Norival Tavares, no Parque 
Monte Líbano. Os parquímetros tradicionais 
serão mantidos. Cidade, página 5

JorgE Kanomata, presidente do Sindicato Rural, afirma que agricultores do Sogo estão sendo 
prejudicados com a retirada do volume morto do reservatório do rio Biritiba Mirim. cidade, página 7

Cidade, página 7

Reservatório do rio 
Jundiaí opera
com nível mínimo
O reservatório do rio Jundiaí é o 
segundo em situação mais crítica 
dentre os cinco que abastecem 
a região. De acordo com o en-
genheiro sanitarista José Roberto 
Kachel, se o nível de água baixar 
mais, o sistema pode se esgotar 
em poucas semanas.

EstiagEm

Engenheiro José Roberto Kachel visitou represa com a equipe do Mogi News

mogi

Mais de 35% dos
lares são chefiados
por mulheres

Em todas as cidades da região, 
entre 2000 e 2010, cresceu o núme-
ro de mulheres que chefiam famí-
lias. Em Mogi das Cruzes, segun-
do levantamento do IBGE, 35,2% 
dos lares têm as despesas pagas 
pelas mulheres. Esse cenário se 
deve ao aumento da escolarida-
de. Região, página 8

Uma mulher que tinha esta-
cionado o carro, um Palio cinza, 
na rua Boa Vista, no centro de 
Mogi das Cruzes, ontem, viu o 
suspeito dentro do veículo. Ime-
diatamente,  ela comunicou o fato 
à Polícia Militar e quando o ho-
mem foi preso, ela não se conte-
ve e desferiu um soco no rosto 
dele. Polícia, página 10

Vítima de furto 
agride acusado 
após crime

POLÍCIA

João Noronha,
corregedor eleitoral,
diz que pedido de 
auditoria é incabível

ElEiçõEs

Brasil, página 11

Top of Mind
será realizado daqui 
a 20 dias, quando as 
marcas serão reveladas

vEncEdorEs

Cidade, página 6

Multas ficam mais 
caras a partir de hoje

trânsito

Cidade, página 4

“o Pequeno grande 
teatro” é atração de hoje 
na Praça Oswaldo Cruz
Peça da Cia. Mala Caixeta de Teatro 
Surpresa promete encantar a todos.

Variedades, página 12

Artes CêniCAs litEratura

Sarau “Declame para Drummond” 
será realizado hoje na Opereta. 

Variedades, página13

Poá sedia evento 
em homenagem 
a drummond
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